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servidores da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adEPará) em 
cursos de especialização e mestrado sem autorização da agência reguladora.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 664929
extrato da Portaria nº 026/2021 – inquérito civil nº 000010-144/2020.
o ProMotor dE JUstiÇa do 6º carGo da ProMotoria dE dEfEsa do 
PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo saifE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000010-144/2020 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 026/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades referentes à frequência de deter-
minados servidores da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
(adEPará) em cursos de especialização e mestrado sem autorização da 
agência reguladora.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 664930
extrato da Portaria nº 027/2021 – inquérito civil nº 000224-151/2019.
o ProMotor dE JUstiÇa do 6º carGo da ProMotoria dE dEfEsa do 
PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo saifE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000224-151/2019 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 027/2021-MP/6ºPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente possível prática de ato de improbidade 
administrativa delegado de Polícia civil que teria extrapolado o prazo de 
conclusão do inquérito policial n° 271/2014.001194-0.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 664927
Portaria Nº 0182/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa Para a árEa tÉcNico adMi-
NistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela portaria 
nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNsidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês junho de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 21 de 
maio de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês junho de 2021, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 
20 de maio de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 2º da Portaria nº 1102/2021-MP/
PGJ, de 14/05/2020;
coNsidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E s o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 12 e 13/06/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria dE JUstiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUstiÇa criMiNal
PErÍodo: 12 e 13/06/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês junho de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 21 de maio de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 20 de maio de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da Portaria nº 
541/2021-MP/PGJ, de 03/03/2021.
dia 05/06/2021 (sábado)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Hurias Pinheiro andrade (assessor técnico especializado da Procuradoria cível)
anselmo de Jesus Queiroz da costa (assessor da Procuradoria criminal)
dia 05/06/2021 (domingo)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Maria stela da Paz Veras (assessora da Procuradoria cível)
anselmo de Jesus Queiroz da costa (assessor da Procuradoria criminal)

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa. 
Belém, 08 de junho de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 665207

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo toMada de PreÇo Nº 01/2021
o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 
do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: tomada de Preço nº 
01/2021. objeto. oBJEto: contratação de Empresa Especializada para 
Pavimentação de ruas da cidade de anajás (rUa JoÃo MartiNs), e con-
tratação de Empresa Especializada para reforma e ampliação da Escola 
Municipal de Ensino infantil luluzinha. Vencedores:B r f cUNHa EirEli, 
cNPJ Nº 37.278.528/0001-37, lote 01 com o valor de r$ 362.427. e J M 
s coNstrUtora E sErViÇos ltda-EPP, cNPJ Nº 13.300.152/0001-51, 
lote 02 com o valor de r$ 672.283,91.data da Homologação: 31/05/2021.
ViValdo MENdEs da coNcEiÇÃo
PrEfEito MUNiciPal
PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
eXtratos de coNtratos
coNtrato Nº 65/2021. origem: tomada de Preço nº 01/2021. ob-
jeto. oBJEto: contratação de Empresa Especializada para Pavimentação 
de ruas da cidade de anajás (rUa JoÃo MartiNs). contratante: Pre-
feitura Municipal de anajás. contratada: :B r f cUNHa EirEli, cNPJ 
Nº 37.278.528/0001-37, Vencedor do lote i com o Valor Global de r$ 
362.427. Vigência: 90 (noventa) dias, data da assinatura 01/06/2021.
coNtrato Nº 66/2021. origem: tomada de Preço nº 01/2021. objeto. 
oBJEto: contratação de Empresa Especializada para reforma e ampliação 
da Escola Municipal de Ensino infantil luluzinha. contratante: Prefeitura 
Municipal de anajás/secretaria de Educação. contratada: J M s coNstrU-
tora E sErViÇos ltda-EPP, cNPJ Nº 13.300.152/0001-51, Vencedor do 
lote 02 com o Valor de Global de r$ 672.283,91. Vigência: 180 (cento e 
oitenta) dias, data da assinatura 01/06/2021.

Protocolo: 665316

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do Para
aViso de retiFicaÇÃo
o Município de aurora do Pará através da Pregoeira, torna público a re-
tificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço Pregão Eletrônico 
006/2021 publicado no dia 08 junho de 2021 no Diário Oficia Do Estado, 
onde se lê: habilitação será dia 18/05/2021 as 10:00 horas leia-se habi-
litação será dia 18/06/2021 as 10:00 horas e Pregão Eletrônico 008/2021 
onde se lê: habilitação será dia 18/05/2021 leia-se habilitação será dia 
21/06/2021. continuando inalterada as demais informações
rafaEl aGUiar MENdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 665475

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 3° termo aditivo ao 
contrato n° 20181077; Processo: concorrência Nº 3-001/2018. contra-
tante: secretaria Municipal de saúde. contratado: c8 comunicação ltda. 
cNPJ Nº 03.496.913/0001-26. o presente termo aditivo tem por objetivo 
aditar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições estabele-
cidas cláusula Primeira - do acréscimo: o presente termo aditivo tem por 
objetivo realizar o acréscimo de 25%( vinte e cinco por cento), referente 
ao aditamento de quantidade, de novos serviços não previstos inicialmente 
em contrato. cláusula segunda - da dotação orçamentária: 10; 10.14; 
10. 122. 0074. 2.085; 3.3.90.39.00
esPÉcie: 15° termo aditivo ao contrato n° 20160293. Processo: Pregão 
Presencial nº 9-020/2016. contratante: secretaria Municipal de saúde. con-
tratado: centro diagnostico de Barcarena ltda, cNPJ Nº 09.268.313/0001-
08. objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de serviços 
de Exames de alta complexidade E diagnostico Por imagem. o presente ter-
mo aditivo tem por objetivo aditar as seguintes cláusulas do contrato, me-


